
 
Udtalelse fra Snedker-Tømrernes Brancheklub om OK20 

Vi anbefaler et ja til OK20 
 

Vi gik til forhandlingerne med et krav om markante redskaber til bekæmpelsen af social 

dumping. Det fik vi ikke. Under andre omstændigheder er der ikke tvivl om, at Snedker-

Tømrernes Brancheklub ville anbefale et stort nej til det resultat OK20 endte med. Men 

afgørelsen er noget sværere, når vi står i en krisesituation, hvor hele landet er lukket ned pga. 

corona. Tiden er ikke til en storkonflikt i Danmark ligenu.   

  

Vores forhandlere gjorde det rigtige 

Vores forhandlingsledere i byggeriet gjorde det rigtige. Der er ingen tvivl om, at de var klar til 

at gå hele vejen for at få vores hovedkrav indfriet. Men corona-nedlukningen efterlod os uden 

vores stærkeste våben: En storkonflikt. Derfor var det rigtigt, at de valgte at forhandle 

færdigt.  

 

Der er flere gode ting i forliget. Blandt andet: 

➔ 3% ekstra på SH-kontoen og øget frihed til at bruge den 

➔ Forbedringer på prislisten 

➔ Flere ressourcer til arbejdsmiljø 

➔ 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn 

➔ Uopsigelighed ved sygdom 

 

Vi er dog på ingen måde tilfredse med et resultat, der ikke indeholder stærke våben mod social 

dumping. Selvom vores forhandlere gjorde det eneste rigtige i situationen, fik vi ikke et 

resultat vi er tilfredse med. 

 

Et svært forlig at stemme ja til 

Det er dybt kritisabelt at arbejdsgiverne i nogen brancher har misbrugt corona-krisen til at 

forsøge at forringe overenskomsterne. Vores kolleger fra malerne, jernbanearbejderne og hotel 

og restauration er blandt dem, der er blev stillet uspiselige ultimatummer og siden blev kørt 

over af mæglingsskitsen. Det fremstiller nogle kyniske arbejdsgivere, der gør det stik modsatte 

af at udvise samfundssind.  

 

I en situation hvor landet nærmest er i undtagelsestilstand, hvor konfliktvåbnet reelt er taget 

fra os, ser vi os nødsaget til at anbefale et ”JA”.  

 

Det skal siges, at et stort mindretal i bestyrelsen talte for et ”nej”. 

 

De brodne kar i byggebranchen der igennem flere år har underbetalt udenlandske arbejdere, 

skal ikke tro, at de nu – i ly af coronakrise – kan fortsætte underbetaling og løndumping. Hvis 

arbejdsgiverne udnytter situationen til at skrue op for misbruget af den billige udenlandske 

arbejdskraft, fordi ”nu kradser krisen virkelig”, vil de danske bygningsarbejdere vende vreden 

mod de griske arbejdsgivere og Dansk Byggeri, der altid sender regningen ned af.  

 

Vedtaget med et flertal på bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub i København d. 

24.3.20  

 


